
בסיון כ״ח התוועדות

סיון כ"ח לרגל מרכזית התוועדות
המשיח מלך הרבי של ההצלה יום -
מאירופה - וביתו איש - שליט"א
התחתון, כדור לחצי צלחה והגעתם
מלך הדרת עם ברוב אי"ה תתקיים
רח' 'ממש' באולם הקהל, לשנת כיאה
בערב. 8 בשעה ברק בני 16 מתתיהו
ומשפיעים שלוחים רבנים, בהשתתפות
ההתוועדות ערוכים. לשולחנות סביב

חופשית. והכניסה לגברים

חדש קודש שיחות סט

חדשה סדרה לדפוס נשלח אלו בימים
תשמ"ב- מהשנים שיחות-קודש של
בשפת בשעתם שהופיעו כפי תשנ"ב,
התמימים". הנחות "ועד ע"י האידיש
נדפסים כרכים, 21 שתכלול בסדרה,
(לעומת הרב" ב"לשון השיחות לראשונה
השיחות תורגמו בה התוועדויות, סדרת
מהשיחות שכו"כ למודעי, וזאת ללה"ק).
נדפסו וכאן באידיש, בשעתם נדפסו לא
(ועוד בשעתם שהופיעו השיחות כל
לראשונה). כאן המתפרסמים הוספות

רוב להופיע החלו ואילך מתשמ"ז
"ספר (בסדרת מוגהים כשהם השיחות
ה"השלמות" נדפסו וכאן השיחות"),
יימכר הסט הוגה. שלא מהחלק
הסט את להזמין ניתן בארה"ב.
(בעת ומוזל מיוחד במחיר מראש
הכמות המחיר). יעלה הסדרה הופעת
לפרטים: זוכה. הקודם וכל מצומצמת

sichoskodesh770@gmail.com

טובות חדשות

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

לפיתוח גם בתורה. ומקור שורש יש דבר לכל
ומקור שורש יש ביותר, החדיש הטכנולוגי
לקיומו. אפשרות כל הייתה לא אחרת בתורה,
הסתכל עלמא", וברא באורייתא קב"ה "איסתכל

העולם. את וברא בתורה הקב"ה

רבינו מהר"ש, אדמו"ר מתאר ממאמריו באחד
מה את חב"ד, בשושלת הרביעי הנשיא שמואל
צלילה", "פעמון בשם הטכנולוגית בשפה שקרוי
הים לעומק המורד מזכוכית פעמון דמוי מתקן

שבתוכו לאדם ומאפשר
הים ומי מאחר לנשום,
את למלא יכולים אינם
האויר בגלל חללו, כל

שבתוכו.

שאין העובדה להבהרת
כל את ממלאים המים
האויר מחמת החלל,
מביא הוא אין שבתוכו,
עצמה, מהמציאות ראיה
בתורה: מהלכה אלא
דרך שטבלה צלוחית
לה עלתה לא פיה
שאין מפני טבילה.
לתוכה. נכנסים המים

והשורש המקורה היא בתורה ההלכה כלומר
אירוע, או תופעה כל בבריאה, פרט כל של
להתקיים שאמור בכיכר" "משיח האירוע כולל

השנה. תמוז ד' ראשון ביום בעזהשי"ת,

חוצה מעינותיך יפוצו
ו"כיכר", "משיח" הקצוות שיאי שני חיבור
"יפוצו המלך שלמה של במאמרו כבר נרמז
ממעמקי נובעים מימיו מעיין, חוצה". מעינותך
ה"פנימיות", את מציין הוא ולכן האדמה,
מבטא "חוצה" ואילו
הרחוק ה"חוץ" את
"חיצוניות". ביותר,
"יפוצו התורה תביעת
חוצה" מעינותיך

הפנימי העומק את להביא שניתן כך על מלמדת
לרובד עד המעיין, את שבתורה, שבנפש,
המשיח תשובת למעשה זו ביותר. החיצוני
קאתי "אמתי כששאל טוב, שם הבעל לשאלת
"לכשיפוצו ונענה לגאלנו" האדון יבוא מתי מר",
החסידות מעיינות כאשר חוצה". מעינותיך

ביותר. הרחוקה למציאות גם יגיעו

וחוצה משיח של החיבור
אנושית מציאות לך אין
מלך מאשר יותר נעלית
הפסוק וכלשון המשיח,
ירום עבדי ישכיל "הנה
ואת מאד". וגבה ונשא
מעיינותיו-פנימיות
חוצה, להפיץ יש תורתו
חוצה שאין לחוצה עד

הימנו.

מציאות לך אין לאידך,
מאשר יותר "חוצה" של
התכנסויות הכיכר.
כבר ראתה רבות
גם לעיתים הכיכר,
הנאה ש"פיזור, כאלה
האמת בהם כינוסים, לעולם". והנאה להם

חוצה. של כיכר כנעדרת. שם הוכרזה

ע"י ולהשלים לתקן כולנו של ההזדמנות זו
להתכנס ה"חוצה". עם "משיח" של החיבור
נשים אנשים ישראל, אלפי רבבות בכיכר, שם
את שם לזעוק "הקהל", של אחדות מתוך וטף,
מפי שמענו עולם! של רבונו לאמיתה: האמת
אשר המשיח מלך שליט"א הרבי הדור, נביא
בשם בשמנו, כן ועל הגאולה", זמן כבר "הגיע
את דורשים אנו הדורות כל ובשם ישראל כלל
לזעוק ההזדמנות זו ממש. עכשיו ההתגלות,
עם ובטחון ישראל, ארץ שלימות את יחד
ע"י זה וכל פוליטית. מעורבות כל ללא ישראל,
שמחת וזמרה", שירה "ברוב אמיתית שמחה

והשלימה. האמיתית הגאולה

משיח של החיבור
חוצה הכי הכי עם

של הגדול לההקהל לבוא בקריאה הציבורית בתחבורה היקף רחב פירסום
רבין בכיכר תמוז בד׳ להתאחד אוטובוסים ע״ג ענק בפרסום השנה

בכיכר משיח של אוטובוסים

אלפי רבבות שם להתכנס החוצה. עם משיח של החיבור ע״י ולהשלים לתקן שלנו ההזדמנות זו
ההתגלות עדי וזמרה שירה ברוב הגאולה את יחד לדרוש ״הקהל״, של אחדות מתוך ישראל,
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו רחל מנוחה מרת וזוגתו משיח לר'

הכהן פרידמן
תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

קציעה ומרת ניסים ב"ר לריסה מרת
ע"ה ישראלוב
תשע"ד סיון ד' נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

 
  

   
  
  
   
     
   

   
     

דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) יד, (במדבר לאמר

לאמר? דברת כאשר - מהו

ישראל ארץ את הקב"ה שהבטיח אלא,
הבריאה. בראשית כבר ישראל, לעם
הראשון לפסוק ברש"י שמבואר כפי
צריך היה לא יצחק, רבי "אמר בתורה:
הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל
משום בבראשית? פתח טעם ומה לכם...
לעמו הגיד מעשיו "כח קיא): (תהילים

נטלה וברצונו גויים"... נחלת להם לתת
לנו". ונתנה מהם

אשר ע"ה, רבינו משה טענת הייתה וזאת
ב'בראשית', התורה שפתחה זה מטעם
לישראל, הארץ הבטחת היתה שכבר הרי

לעמו", הגיד מעשיו ו"כח

- לבקש הוא כעת שנותר מה ובמילא
דברת כאשר א-דני", כח נא יגדל עתה

בריאת בראשית אימתי? "לאמור",
העולם.

שלמה) (משבצת

מ) טו (במדבר קדושים והייתם

אתם המצות, את עושים שאתם בזמן
האומות. על מוטלת ואימתכם מקודשים
העברות, ועשיתם המצות מן פירשתם

אתם. מחוללין מיד

לישראל: הוא ברוך הקדוש להם אמר
אתם הרע, יצר ידי על הזה, בעולם

המצות. מן פורשין

שנאמר: מכם, עוקרו אני לבוא, לעתיד
מבשרכם, האבן לב את "והסירותי
אתן רוחי ואת בשר, לב לכם ונתתי
תלכו בחוקי אשר את ועשיתי בקרבכם,
כו- לו (יחזקאל וגו'" תשמרו משפטי ואת
תנחומא) (מדרש כז).

מוצאי.חג הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:28 תל-אביב
20:35 19:21 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:21 20:13 ניו-יורק
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ציצית מצוות בזכות

מלך דבר

שלח פרשת
בהעלותך פרשת בחו"ל

שלח

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

עליה ציצית, מצוות אודות מדובר בפרשתינו
להקב"ה: אמר רבינו שמשה במדרש נאמר

לישראל, והמצוות התורה בנתינת תועלת מה
והחומרי, הגשמי הזה, בעולם נמצאים הם והרי

השיבו הענין. כל את לשכוח הם ועלולים
יזכרו ידה שעל ציצית, מצות להם אתן הקב"ה:
שש בגימטריא - -ש"ציצית" המצוות, כל על
הקשרים, וחמשת החוטים שמונת ועם מאות,

את זה דבר איפוא, מזכיר, .(613) תרי"ג הם הרי
שנאמר וכמו מצוות). תרי"ג (ישנם המצות כל

ה'". מצוות כל את וזכרתם אותו "וראיתם

חוטים רק לא
באה והציצית מאחר מובן, זה אין לכאורה
בבד צורך יש מה לשם המצוות, על להזכיר

הציצית, חוטי הרי הוא העיקר הטלית?
היה כן אם כנ"ל, המצוות תרי"ג על המזכירות
יש מה ולשם לבדם, החוטים את לקחת אפשר

הטלית? בבד צורך

מזון אינו שהרי "מקיף", הוא טלית אלא:
המקיפו מלבוש אם כי בקרבו, מעכלו שהאדם
בתוכו. אותו לקלוט מסוגל הוא ואין מבחוץ,
הרמוזות המצוות שתרי"ג איפוא, לדעת, יש

ממקור היינו מ"טלית", נובעות בציצית,
מהשכל. שלמעלה

לא טלית, בלי לבדן, הציצית חוטי את יקח אם
רק כלום. לו מזכיר הדבר ואין מצוה, כל יקיים
בטלית, התלויות הציצית חוטי את כשלוקח
והמצוות, התורה שכל ומכיר שיודע כלומר,
ניתן ואינו השכל מן שלמעלה בדבר מקורן

מצוה. הדבר מהווה אז - להשגה

והיפוכו העולם
אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, פרשת בסיום

אדם עלול מצרים". מארץ אתכם הוצאתי אשר
היפוכה היא התורה שדרך "חשבון", לעשות
ויום שבת לשמור נדרש הוא העולם: דרך של
הקודש, על מחול עליהם להוסיף ועוד טוב,
בני ולהבדיל גויים, מתחרים לו שיש למרות
מיד נדרש הוא שבת. שומרי שאינם ישראל

ורק ללמוד, כך ואחר להתפלל, משנתו בקומו
שקוע ובהיותו למסחרו. להתפנות - מכן לאחר
בעיצומו היום, בעצם נדרש, הוא בעסק, כבר
גודל הרי שזהו - מנחה. להתפלל מסחר, של

שוב עליו בערב מנחה. תפלת של החביבות
שמע קריאת ולקרא ערבית תפלת להתפלל
בגניבה, לזהירות נדרש הוא כן המטה. שעל
מדרכי ולהיפך - גבול והשגת הונאה גזילה,
הוא יכול איך השאלה: הרי צפה המסחר,

של היפוכה שהיא בשעה תורה, פי על להתנהג
העולם? דרך

שתוכן - ציצית פרשת בסיום נאמר לכן
ודעת, מטעם למעלה כאמור, הרי, הוא הציצית,
מדידות בשום מתחשב אדם שאין בשעה כנ"ל:

מצוות ומקיים ודעת, טעם של והגבלות
הקב"ה, גם עמו מתנהג ודעת, מטעם למעלה

הטבע. מהגבלת למעלה

מהטבע למעלה
אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני וזהו:
עבד שחרור אפילו שהרי - מצרים", מארץ
טבע פי על אפשרי בלתי היה ממצרים אחד
מאות שש יצאו זאת ולמרות רז"ל, כמאמר

וגם והטף, מהנשים חוץ זה וכל העם רגלי אלף
לא לו, היו מישראל אחד שכל גדול, ברכוש

וגם וזהב, כסף טעונים חמורים מתשעים פחות
- בזה, הכירו גויים שאפילו אתם, עלה רב ערב

לגמרי. מהטבע למעלה הרי הוא זה שכל

הטבע, להגבלת מחוץ מתנהג שהיהודי בשעה
אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני - אזי
מעל משפיעים מלמעלה וגם מצרים", מארץ

וכפי רויחא, ומזוני חיי בבני הטבע לדרך
והשלימה. האמיתית בגאולה בשלימות שיהיה

תשי״ג) שלח, פרשת שבת שיחת פי (על



הרבי שליחי של באמתחתם
קצווי בכל המשיח, מלך שליט"א
למכביר, מופתים סיפורי תבל,
ועם יום, מידי נתקלים הם בהם
הגילוי את סיפור לכל יש זאת כל

המיוחד. האלוקי

של השליחות בעבודת גם כך
בפושקר הותיקים השליחים זוג
גולדשטיין שימי הרב שבהודו,
המספרת זלדה, מרת וזוגתו
אלוקות גילויי מאותם אחד על

בעבודתם. ה"שיגרתיים"

במהלך השנה השבועות בחג
בניו 770 - חיינו בבית ביקורה
מעט זלדה מרת חלקה יורק,
עם שלהם השליחות מחוויות
בפניהן. שהרצתה הבנות קבוצת

חב"ד בבית לנו "יש
עובד סיפרה, בפושקר,
בשם הודי, מקומי
שנות במהלך ראג'.
לא רכש הוא עבודתו
בתחומי מיומנות רק
סידור הנקיון, עבודת
אלא ועוד, החדרים
אנו, כי לדעת למד
אלא איננו מעסיקיו,
גדול. רבי של שליחים

אלא ישראל, לעם גדול רק ולא
מלך שליט"א הרבי - כולו לעולם

המשיח.

לברכה שכשזקוקים למד מאתנו
גם כך ונענים. ומבקשים פונים
הקדושה תמונתו את לקבל זכה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

הזמן. כל איתו נשא אותה

לעבודה בא הוא הימים באחד
עצוב נראה והיה חב"ד בבית

מאד.

סיפר משהו, קרה האם לשאלתי
השנתיים בת בתם את הניחו שהם
כמטר, בגובה משטח על לרגע,
את איבדה היא שלפתע אלא
קשה ונחבלה נפלה המשקל, שיווי

בראשה. מאד

העשתונות את איבדו לא ההורים
הרפואה, לבית מיד אותה ולקחו
קל לא במצב אושפזה היא שם
מייד החלו הרופאים כאשר

האישפוז, של זה בשלב בבדיקות.
פסימיים. מאוד היו הרופאים
טוב, לא מאוד הרגישה התינוקת
שהמצב כך על דיברו הרופאים

מסוכן. ממש

היום? באת מדוע כן, אם לשאלתי
שישי, יום היום כי ענה, הוא
יש זה, שביום יודע הוא ומנסיונו
וחייבים אורחים, המון חב"ד בבית

עזרה.

מאוד מעריכה אני כי לו אמרתי
זאת בכל אך לנו, לעזור רצונו את
הרפואה, לבית שייסע לו אמרתי

הבת. על להשגיח

עדיין הגיע, הוא ראשון ביום
ענה, בתו לשלום לשאלתי עצוב.
לא ממש - שהמצב

טוב.

שיחררתי עכשיו גם
מעבודתו, אותו
באופן לו והודעתי
עד יחזור שלא ברור
ובנוגע יסתדר. שהמצב
הבטחתי למשכורתו
ימים לו אנכה שלא

מהמשכורת. אלה

חזר הוא שלישי ביום
סיפר הסתדר", "הכל כולו. מאושר

הבריאה". "הבת ראג',

יכול הוא כי הרגיש הוא וכעת
המלא. הספור את לספר

כשהיה הקשה ברגע כי סיפר הוא
כי הרופאים, דברי עפ"י לו ברור
הוא בתו, את לאבד עומד הוא
משיח כרטיס את מכיסו הוציא
פני בתואר הסתכל שברשותו,
לבין בינו כמדבר ואמר קודשו
בשביל עובד והוא שהיות עצמו,
שליט"א הרבי ולכן חב"ד, בית
ולרפא לו לעזור צריך המשיח מלך

בתו. את

הטבה וניכרה כשעה חלפה
אשר ועד הבת במצב משמעותית
בריאה קמה היא שעות כמה בתוך

לגמרי.

לאחר בזה. נגמר לא הסיפור אך
כאשר בן, לו נולד חודשים כמה

"משיח"... לו קרא הוא

על המשיח, מלך שליט״א הרבי של הקדושות שיחותיו מתוך

ח״ו. שטחים, למסירת שמוכנות הסכנה

ישראל! לעם שייכת ישראל ארץ
אומות בעיני חן לישא הרוצים כאלו "..ישנם
לתת שצריכים הם סבורים ולכן העולם,

ישראל! מארץ חלקים העולם לאומות

"שאם רש"י מבאר בראשית פרשת בהתחלת
אתם לסטים לישראל העולם אומות יאמרו
הקב"ה של הארץ כל להם אומרים הם כו'
בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא,
מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו
יודעים העולם אומות גם וא"כ, לנו", ונתנה
וכמבואר ישראל. לעם שייכת ישראל שארץ

את וינחלו לחלקי שבאו ישראל "יבואו אמר שהקב"ה במדרז"ל
חלקים שנותנים יהודים ישנם ואעפ"כ, לחלקי". שבאה הארץ

העולם! לאומות ישראל מארץ

נתן מי אבל - וכו' כבוד לו ונותנים קולות, ברוב בו בחרו אמנם
עד ישראל לבני השייכים ישראל, מארץ חלקים לגזול רשות לו

העולם?! לאומות ולתתם הדורות, כל סוף

ללחץ גורמת אחד ללחץ שהכניעה פעמים כמה כבר דובר הרי ...
בעבר! זאת שראו כפי נוסף

נוספים שטחים נתנו שיהודים פעם שבכל פעמים כמה וכמדובר
לא שם כי ב"וושינגטון", פלא דבר זה הי'ה - העולם לאומות

אלו! שטחים אמנם יחזירו שיהודים האמינו

אבל אלו, שטחים להחזיר שצריכים אמנם הם לחצו רשמי באופן
שהיות תקוה ומתוך פלוני, בעיני חן לישא כדי רק הי'ה זה לחץ
באופן יתנהגו שלא בודאי הרי ונבון", חכם "עם הם ישראל ובני
אחד) "שעל" (אפילו שטחים גזילת ע"י והיושר, הצדק היפך שהוא
לאומות ולתתם עולם", ד"נחלת באופן ישראל לבני השייכים

העולם!

מחזירים - והיושר הצדק דהיפך באופן יהודים מתנהגים ואעפ"כ,
הקשורים סודות ומגלים וכו', נפט מחזירים אסטרטגיים, שטחים
היושבים היהודים בטחון את מסכנים ועי"ז - וכו' נשק ייצור עם

הקודש! בארץ

נוסף לחץ גוררת ללחץ כניעה
העולם אומות של ללחץ שנכנעים שעי"ז פעמים כמה וכמדובר
החשק את אצלם מעורר זה הרי מסויים, שטח להחזיר ומסכימים
- הלאה! וכן נוסף, שטח להם שיחזירו ולתבוע ללחוץ והתאוה
מוכנים שלא המתאים בתוקף מלכתחילה נעמדים היו אם משא"כ

שעל! אף להחזיר

מעשי התרבו השלום" "חוזה חתימת שמאז במוחש רואים הרי ...
הם אלו חבלה שמעשי בפירוש באמרם - המחבלים ע"י החבלה
מסויים לחץ שע"י בראותם השלום", "הסכם מחתימת כתוצאה
"אכלנו הם אומרים ולכן שדורשים! מה כל להשיג הם יכולים

עוד"! ונאכל

מישראל נפשות של רבים בקרבנות מסתיימים אלו חבלה ומעשי
בישראל ואם עיר שהיא ב..., עתה זה שאירע למאורע ועד - היל"ת

כאלו. מאורעות עוד יהיו לא ולהבא שמכאן רצון ויהי -

(277-278 ע' א' כרך התוועדויות תשד"מ, תורה, שמחת יום (משיחת

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק סיון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ב. פרק שגגות הל'
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הארץ עמי כל דעת למען

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! השטחים בכל התיישבות
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות
052-6770778 לפרטים:

פושקר חב״ד בית



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הגאולה מוניות עם משיח קמפיין

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המרטיטה שיחתו מאז חלפו שנים יובל חצי
ניסן מכ"ח שליט"א המשיח מלך הרבי של
אשר כל "עשו ותבע זעק בה תנש"א,
צדקנו". משיח את בפועל להביא ביכולתכם
קבלת-מלכותו סערת החלה ממנה השיחה
של שפע נפתח ובעקבותיה שליט"א הרבי של

והגואל. הגאולה בשורת לפרסום יוזמות

במרכז החליטו השנה, ניסן כ"ח לקראת
הרב בהנהלת 'ממש', בארץ-הקודש ההפצה
בפעילות נדבך עוד להוסיף קנטור, אלעד
פרסומי בקמפיין ולצאת הגאולה לזירוז
עוד לא הגאולה. בשורת הפצת בתחום מקורי
פרסום אלא במקומו, הנטוע שלט-חוצות
המרכזיים, בצירים היעד קהל אחרי העוקב
פרסום בשבוע, ימים 6 ביממה, שעות 24

הגאולה". "מוניות המקורי לשם זכה שאף

הארץ בכבישי חיה אטרקציה

לפני והרבה האוטובוסים קווי אחרי קצת
לאמצעי הפכו השירות מוניות הרכבות,
בישראל. בגודלו השני הציבורית התחבורה
למעלה יום מידי מסיעות השירות מוניות
למסרים שנחשפים איש, מ-450,000
מלבד זאת עליהם, המופיעים הפרסומיים
בשלט הנתקלות העיניים זוגות מיליוני
זהו וברחוב. בכביש פניהם על החולף הססגוני
העיניים, בגובה גדול, שטח על הפרוס שלט
חיה אטרקציה ומהווה רבה לב תשומת מושך

הערים. ובמרכזי בכבישים

אחת הינה זו פרסומית שיוזמה ספק אין
את לקיים והמוצלחות היעילות הדרכים
אנשי לכל "לפרסם שליט"א הרבי הוראת

"הנה העיקרית: ונבואותו הנביא אודות הדור"
"להכין הקדושה הוראתו וכן בא", משיח זה
צדקנו". משיח פני לקבלת כולו העולם את
שליט"א הרבי מדגיש הקדושות בשיחותיו
מעשה כל של חשיבותו את המשיח מלך
את להכריע ביכולתו שכן הקטן ולוא חיובי
דברים והצלה. תשועה ולפעול כולו העולם

לקמפיין. הרעיוני הבסיס את היוו אלו

כאן והוא קטן מעשה עוד

את כוללים שנבחרה, הפרסומת מרכיבי
מלך שליט"א הרבי של הידועה תמונתו
לצד לשלום, מונפת הקדושה כשידו המשיח
והוא קטן מעשה עוד - "משיח הסלוגן
הקודש: הכרזת בולטת כשבסמוך כאן...",
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי
את מעטרת זו וקולעת קצרה פרסומת ועד.
ובאמצעותה השירות, ממוניות מאות דפנות
הגואל לזהות ישראל אזרחי נחשפים

מלכותו. לקבלת ועד הנבואית ולבשורתו

נועד לסלוגן שצורף הבולט הטלפון מספר
לאתר, או הטלפוני למוקד התקשרות לאפשר
מלך שליט"א הרבי ברכת את לקבל כדי
להוסיף וכמובן הקודש אגרות ע"י המשיח
הישרה הדרך הם אשר גאולה ושיעורי בלימוד

המשיח. וביאת ההתגלות את לפעול

והמוחשי הגלוי המופת

לקמפיין, היציאה על להחלטה קדמה
של בפרויקט מדובר קלה. לא התלבטות
הרבי תשובת אך ,₪ מ160,000 למעלה
באמצעות למארגנים, שליט"א המשיח מלך
ואף ביותר חיובית הייתה הקודש" "אגרות
השתתפותו את שולח "הוא כי הבטחה הכילה

מאיוב פרוטה הנוטל וכל
נס באורח אכן וכו'".
'ממש' במרכז התקבלה
שאיפשרה נכבדת תרומה
הראשון התשלום את

הגדול. לקמפיין

והמוחשי, הגלוי המופת
ולמחרת ספק, כל הסיר

על חתמו שם בבנק, פגישה נערכה בבוקר
העיסקה. על לחתום ויצאו ההלוואה מסמכי
כבישי על עלו האחרונים השבועיים במהלך
במסר מצופות כשהן הגאולה" "מוניות הארץ

הגאולה.

פרסום במבצע חלק ליטול למעוניינים
נוספים: ופרטים לתרומות טל' זה, חשוב

.054.2248.770

דן גוש ברחבי משיח קמפיין מונית

גדול יצרו מחבירו הגדול כל
יצרו מחבירו הגדול כל במרז"ל במכתבו בשאלתו

נופל, זה קם כשזה שהרי מובן, שאינו גדול,

נשמה לאדם כשנותנים הוא, בהאמור והפירוש
במדריגתה, נעלית אלקית נפש גדולה

היא גדולה הבהמית נפש כן גם לזה מתאים הרי
בהתנגדותה ז.א. וענינה במדותי'

שנצח בטענות, יבואו שלא טעמים, מכמה [והוא
ונפה"ב נעלית אלקית נפש לו שנתנה ע"י המלחמה

ביותר], חלושה

להאיר האלקית נפשו בכחות כשלוחם זה ולאחרי
דאור הפעולה מתחילה הרי אור, ותורה מצוה בנר

נופל, זה קם וכשזה חשך דוחה

יצר לו שאין להדרגא גם להגיע יכול שסו"ס עד
בתענית הרגו כי הרע

מלך לדוד בנוגע קדישא בתניא המבואר וע"ד
ו׳תקז) (מאגרת ישראל.

שנופלת תרדמה
- כו' תרדמה שנופלת המיחוש, אודות

חפץ, שלבו במקום הלימוד הוא, לזה העצות אחת
יהי' שלא אומרת זאת לזמן, מזמן בהלימוד ושינוי
אחד, בסגנון או אחד, בענין רצופות שעות הלימוד

בכלל, הגוף בריאות חיזוק על נוסף הוא שהנ"ל מובן

וכלשון עצמו בפני גם נעלה ענין שזהו ובפרט
הוא.... השם מדרכי ושלם בריא הגוף היות הרמב"ם,
ו׳תקח) (מאגרת
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